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Característiques

Situació

MARESME

Casa modernista en venda a la comarca del Maresme al centre d'un poble molt tranquil i amb encant

CLASSE TERRENYGarden
PLANTES
3 + basement

1930
CONSERVACIÓ

COMARCA BARCELONAPROVÍNCIA

DISTÀNCIA BARCELONA DISTÀNCIA POBLE DISTÀNCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTÀNCIA TREN / BUS

1.490.000 €Pedra i ciment

CLIMASuauDISTÀNCIA PUNT D'INTERÈS

TIPUS DE FINCA

DESCRIPCIÓ TERRENY

DESCRIPCIÓ SUP. EDIFICADA

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

1070 m2 1095 m2 5 banys 4 parkings piscina xemeneia jardí8 hab. pou     

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTIQUES

ANTIGUITAT

E
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. Vilassar de Dalt

2 Km. 27 Km. 0 Km. 

135 m. Casa de poble

Bon estat

  

1070 m2 TERRENY1095 m2 EDIFICATS

8 HABITACIONS, 5 BANYS, 4 

1.070 m2 de jardí amb piscina

1.095 m2 en 3 plantes + soterrani

PARKINGS
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Descripció:
Casa modernista en venda en perfectíssim estat, a la comarca del Maresme, situada al centre del nucli antic d'un poble tranquil, amb tots els serveis a prop; està molt ben situada, al costat de l'església i té vistes al mar des de la seva terrassa.
La propietat està emmurallada amb un mur de pedra natural que té un magnífic portal de fusta noble per on s'accedeix al jardí de l'habitatge. Disposa de 1.070 m2 de terreny de bells jardins amb arbres, plantes autòctones i una piscina.
Aquesta casa modernista en venda consta de 1.095 m2 edificats en 3 plantes + soterrani; està distribuïda en diverses dependències:
Planta - soterrani: Dividida en dues zones, una com a antiga masovería de l'habitatge, que s'utilitza com a rebost i safareig, disposa també de 3 estades i una dependència sanitària. A l'altra zona, s'accedeix a través d'unes escales des de la planta baixa, a on hi ha un espai destinat a sala d'estar i biblioteca.
Planta baixa: Entrada - rebedor, antiga capella, despatx, sala d'estar amb xemeneia, menjador, cuina, 1 bany, 1 lavabo, 1 habitació doble i terrassa amb accés al jardí.
Primera planta: Sala d'estar, cuina, 3 banys i 5 dormitoris dobles (dos d'ells amb vestidor).
Segona planta: Sala per a múltiples usos, 1 bany, 1 ampli dormitori i escales d'accés al terrat de l'habitatge, on es pot gaudir d'àmplies vistes panoràmiques sobre el campanar de l'església, al mar i a tot el poble.
Annexos/exteriors: Amplis jardins amb arbres i plantes autòctones, una piscina i una font de pedra. Una altra edificació destinada a gran garatge.
La propietat compta amb tot el necessari per viure-hi, disposa de subministrament d'aigua de xarxa, pou, llum de xarxa i calefacció.
Oportunitat única. Casa modernista en venda perfecta per viure una vida tranquil·la, ideal com a primer o segon habitatge familiar, amb tots els serveis a prop i ben comunicada amb altres nuclis importants.
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La Zona

Disponibilitat sobre acord. Les dades exposades són ofertes per tercers, merament informatives i se suposen correctes. La nostra 
empresa no garanteix la seva veracitat. L'oferta està subjecta a errors, canvis de preu, omissió i / o retirada del mercat sense 
previavís. Les despeses de transmissió patrimonial, IVA, notari i registre van a càrrec del comprador. Seguint la normativa espanyola, 
les despeses de comissió van a càrrec del venedor.

CONDICIONS GENERALS AVÍS LEGAL
De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem dels punts següents: Les dades de caràcter personal que 
ens subministri en aquesta i altres comunicacions seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de NATURAL PROPERTY, 
S.L. La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Aquestes 
dades no seran cedides a tercers, tret de les cessions legalment permeses. L'informem de la possibilitat d'exercir els corresponents 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant NATURAL PROPERTY, S.L. 
com a responsable del fitxer. Els drets esmentats els pot exercir a 
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